
ПРОЄКТ № 4449 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _____________ 2020 року            № _______ 

 

Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» 

дозволів на розроблення проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок в оренду 

по місту Кропивницькому, смт Нове  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши звернення ПрАТ «Кіровоградобленерго», Міська рада міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова орієнтовною площею 

0,0005 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид 

використання – для обслуговування ПЛ-35 кВ Л-302 опора № 38) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

2. Надати ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова орієнтовною площею 

0,0005 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид 

використання – для обслуговування ПЛ-35 кВ Л-302 опора № 39) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

3. Надати ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова орієнтовною площею 

0,0005 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид 

використання – для обслуговування ПЛ-35 кВ Л-302 опора № 40) за рахунок 
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земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

4. Надати ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова орієнтовною площею 

0,0059 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид 

використання – для обслуговування ПЛ-35 кВ Л-302 опора № 41) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

5. Надати ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова орієнтовною площею 

0,0005 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид 

використання – для обслуговування ПЛ-35 кВ Л-302 опора № 42) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

6. Надати ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова орієнтовною площею 

0,0052 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид 

використання – для обслуговування ПЛ-35 кВ Л-302 опора № 43) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

7. Надати ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова орієнтовною площею 

0,0064 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (вид 

використання – для обслуговування ПЛ-35 кВ Л-302 опора № 44) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 
 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Марія Матушек  35 83 55  


